Większość wniosków, to wnioski porządkowe, organizacyjne- większość
wniosków została zrealizowana, szczególnie te, które nie wymagały
dużych nakładów finansowych. Pozostałe wnioski są w trakcie realizacji,
bądź brak środków finansowych lub odpowiednich podstaw prawnych
uniemożliwiło ich realizację

Informacja
z realizacji wniosków
zgłoszonych w I półroczu 2021 roku

Wnioski zgłosiło : 13 radnych, wspólne wnioski: 4

W I półroczu 2021 roku do realizacji zgłoszono 35 wniosków,
w tym o charakterze finansowym:3 wnioski; gospodarczym:5 wniosków ;
porządkowym: 17 wniosków; organizacyjnym: 10 wniosków.
Wnioski zgłoszono na Komisjach: Edukacji, Kultury i Sportu1 posiedzenie; Spraw Społecznych- 1 posiedzenie; Gospodarki i Finansów2 posiedzenia, Komisje Połączone-3 posiedzenia.
Wnioski skierowane do odpowiednich osób i komórek organizacyjnych
odpowiedzialnych za ich realizację (tabela poniżej)
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Wykaz osób i komórek organizacyjnych,
do których skierowano wnioski

Wydz. Oświaty i Kultury (OiK),KDK,MiGBP
Wydz. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska (GGR)
Wydz. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (GKI)
Straż Miejska (SM)
Wydz. Organizacyjny,Sportu i Turystyki (OST)
Spółka „WiK”
Spółka ZGKiM
Wydz.GGR/Sp.ZGKiM; Wydz.GKI/GGR.

Liczba
wniosków
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3

Lp.

Imię i nazwisko radnego,
nazwa komisji

- (tabela poniżej

Liczba zgłoszonych
wniosków w I półr. 2021 roku
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Józef
Dariusz
Karolina
Maria
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Andrzej
Tomasz
Jagoda
Andrzej

Brzozowski
Kandziora
Dziuk
Karwecka
Koczulla
Krajka
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Makselon
Małkiewicz

F
2
0
0
1
0
0
0
0
0

10

Jarosław

Waligóra

0

1

2

0

3

11
12
13
14

Andrzej
Warzecha
Anna
Wójcik
Ireneusz
Żyłka
Wnioski wspólne Dziuk, Makselon,
Waligóra, Brzozowski, Żyłka
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Krapkowice, dnia 23 wrzesień 2021 r.

1

WNIOSKI FINANSOWE
Lp
1.

2.

3.

Data
posiedzeń.
20.04.2021

Rodzaj
posiedzeń.
Komisje
Połączone

Treść wniosku
Wnioskowano o rozważenie przekazania dotacji
gminnej na budowę chodnika przy głównej
drodze w Nowym Dworze Prudnickim.

22.06.2021

23.06.2021

Komisja
Spraw
Społeczn.

Wnioskowano o zwiększenie dotacji na
działalność ZGKiM celem przeznaczenia środków
na podniesienie standardu hotelu w Otmęcie.

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o wyznaczenie środków
z budżetu gminy na połączenie ulicy Meblarskiej
z ulicą Limanowskiego, co pozwoli na
przesunięcie transportu ciężkiego z ulicy Staszica
na ulicę Limanowskiego.

WNIOSKI GOSPODARCZE
Lp.
Data
Rodzaj
Posiedzenia Posiedzeń.
1.
20.04.2021

Komisje
Połączone

Treść wniosku

Kto zgłosił
Maria
Karwecka

Kto
realizuje
Wydz.
GKI

Informacja o sposobie
realizacji wniosku
W lipcu br. do Urzędu Marszałkowskiego został złożony
wniosek w sprawie przystąpienia do realizacji
przedmiotowego zadania wraz z deklaracją partycypacji
w kosztach dokumentacji projektowej.

Józef
Brzozowski

Wydz.
GGRSpółka
ZGKiM

Spółka ZGKiM skierowała wniosek do burmistrza
o środki na remont domu wypoczynkowego „Sportowiec”
w Hali Widowiskowo-Sportowej im.W. Piechoty przy
ul. Kilińskiego w Krapkowicach celem podniesienia
standardu.

Józef
Brzozowski

Wydz.
GKI

W momencie rozpoczęcia procedury sporządzania planu
zagospodarowania przestrzennego w tej części miasta
przedmiotowy wniosek będzie rozpatrywany wraz z
analizą możliwości pozyskania ewentualnych środków
zewnętrznych na ten cel.

Kto zgłosił

Dorota
Wnioskowano o rozważenie remontu obiektu Koczulla
Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogowie
Opolskim.

Kto
realizuje
Wydz.
Oświaty
i Kultury

Informacja o sposobie
realizacji wniosku
W latach 2010-2020 na remonty i prace inwestycyjne
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie
Opolskim z budżetu gminy wydatkowano kwotę 516
00,00 zł. Dodatkowo w latach 2019-2021 zakupiono
wyposażenie (meble do klas, szafki na ubrania, regały
biblioteczne ,książki do biblioteki) oraz pozyskano środki
finansowe na zakup sprzętu komputerowego (laptopy,
tablety, monitory dotykowe) na łączną kwotę 105 112,94
zł. Placówki oświatowe n terenie gminy są systematycznie
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remontowane celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieci
i pracowników szkół i przedszkoli.
- ZAŁ. NR 1
27.04.2021r. odbyło się spotkanie w PSP w Rogowie Op.
nt.remontu szkoły. Na spotkaniu ustalono, że w 2021 roku
nastąpi podłączenie gazu do szkoły oraz częściowa
naprawa dachu. Podjęto działania w spr. zgłoszenia szkoły
do termomodernizacji na 2023 rok.
2.

22.03.2021

3.
22.06.2021

Komisje
Połączone

Komisja
Spraw
Społeczn.

4.
22.06.2021

Komisja
Spraw
Społeczn.

Wnioskowano o budowę chodnika , od przystanku Maria
autobusowego- ul.3 Maja w kierunku Opola (obok Karwecka
ciepłowni).

Wydz.
GKI

Mamy na uwadze potrzebę wykonania tej inwestycji,
która jest ważna dla mieszkańców pobliskich
nieruchomości. Jednak z uwagi na fakt, że na
przedmiotowym odcinku drogi Gmina Krapkowice nie
jest właścicielem działek, dlatego też niezbędne było
wszczęcie procedury, prowadzącej do uregulowania
prawnego tej kwestii. Procedura taka została przez gminę
zainicjowana i jest w toku. Po jej zakończeniu niezbędne
będzie sporządzenie dokumentacji projektowej oraz
wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia. Wiąże to się z
koniecznością zabezpieczenia finansowego, dlatego też
podjęte będą odpowiednie działania w kierunku
pozyskania środków zewnętrznych.

Wnioskowano ponownie o zagospodarowanie Jarosław
skweru przy ul. Podgórnej- teren PKS
Waligóra

Wydz.
GKIGGR

W związku z nie otrzymaniem dofinasowania z tzw.
„funduszy norweskich”, w których aplikowano m.in. o
środki na utworzenie centrum przesiadkowego do obsługi
podróżnych obejmującego przedmiotowy teren, Wydz.
GGR w ramach budżetu na utrzymanie zieleni, przystąpił
do opracowania koncepcji zagospodarowania skweru pod
kątem nowych nasadzeń. Realizacja zadania może
nastąpić w 2022 roku.
Koncepcja nie obejmuje elementów małej architektury.

Wnioskowano o dostawienie dodatkowych Karolina
huśtawek dla dzieci na Plac Gagarina oraz
Dziuk
o wymianę na placach zabaw urządzeń
niebezpiecznych na bezpieczne.

Wydz.
GKI

Ze względu na opracowaną dokumentację dot. budowy
nowego placu zabaw przy ul. Staszica w Krapkowicach,
aktualnie nie planuje się montażu dodatkowych
elementów małej architektury. Urządzenia znajdujące się
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na placach zabaw podlegają okresowej kontroli i są
bezpieczne.
5.
22.06.2021

Komisje
Połączone

WNIOSKI PORZĄDKOWE
Lp.
Data
Rodzaj
posiedzenia Posiedzeń.
1.

Treść wniosku

Kto zgłosił

Wydz.
GKI

Kto
realizuje

Komisje
Połączone

Wnioskowano o zamontowanie koszy na śmieci Dariusz
po obu stronach Mostu Północnego.
Kandziora

Wydz.
GKI

20.04.2021

Komisje
Połączone

Wnioskowano o udostępnienie dla mieszkańców
boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w Krapkowicach, poczynić starania w kwestii
montażu monitoringu i oświetlenia boiska.

Wydz.
GKI

20.04.2021

Komisje
Połączone

23.02.2021

2.

3.

Wnioskowano o wykonanie zjazdów i wjazdów Andrzej
przy nowo wykonanej ścieżce rowerowej
Warzecha
na Os. Sady.

Wnioskowano o przeprowadzenie kontroli stanu
technicznego kanalizacji deszczowej we wsi
Żużela

Karolina
Dziuk
Jagoda
Makselon

Tomasz
Linek

Spółka
WiK

Gwarancja na zrealizowane roboty budowlane oraz
trwałość projektu, a także kwestie bezpieczeństwa,
uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotowego wniosku.

Informacja o sposobie
realizacji wniosku

Wniosek zrealizowano.
Boisko jest dostępne dla mieszkańców w godzinach
popołudniowych oraz w soboty i niedziele. Monitoring i
oświetlenie zamontowano w trakcie
budowy boiska
w 2017 roku . Zamontowane oświetlenie boiska jest
niewystarczające, w związku z powyższym zobowiązano
dyrektora szkoły do przygotowania
kosztorysu
zamontowania dodatkowych lamp na boisku przy PP nr 1ulica Kwiatowa 7.
Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego kanalizacji
deszczowej we wsi Żużela biegnącej wzdłuż ulicy
Ogrodowej. Wg. danych dostępnych w zasobach
geodezyjnych sieć kanalizacji deszczowej w tym rejonie
ma średnicę 400 mm i łączną długość ok.650 mb. Dostęp
do kanału jest utrudniony, ponieważ zabudowano na nim
jedynie 4 studzienki rewizyjne. Kanał wyposażony jest
w kilka wpustów ulicznych podłączonych bezpośrednio
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do rurociągu kanalizacji deszczowej. Przegląd wykonany
poprzez dostępne studzienki kanalizacyjne wskazuje, że
kanał wykonany jest częściowo z rur betonowych,
częściowo z rur kamionkowych. Stan techniczny tego
kanału jest dobry, zamulenie nie występuje.
4.
20.04.2021

Komisje
Połączone

Wnioskowano o poczynienie starań w kwestii Maria
zapobieżenia całkowitej degradacji
obiektów Karwecka
dawnego szpitala w Krapkowicach oraz dawnego
domu kultury w Otmęcie, pozostających na
terenie gminy Krapkowice.

Wydz.
GKI

Nieruchomość przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach
(dawna biblioteka) została sprzedana w lipcu 2021 r.
przez Powiat Krapkowicki prywatnemu inwestorowi.
Zgodnie z intencją nowego właściciela powstanie w tym
miejscu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (poprzez
adaptację istniejących obiektów i budowę nowych).
Planuje się do 100 mieszkań o różnych powierzchniach.
W powyższej sprawie odbyły się już spotkania z
Burmistrzem Krapkowic (przed zakupem), w celu
omówienia wpływu inwestycji na pobliskie otoczenie i
infrastrukturę. Zagospodarowanie takie (wielorodzinne)
możliwe jest dzięki uchwalonym w 2019 r. przez Radę
Miejską w Krapkowicach w 2019 r. planie
zagospodarowania
przestrzennego,
w
którym
przewidziano funkcje mieszkaniowe z usługami (do tego
czasu była tylko funkcja usługowa, co w praktyce
uniemożliwiało sprzedaż bądź zagospodarowanie tej
działki).W przypadku terenu dawnego szpitala przy ul.
Kozielskiej, to jest on we władaniu osób prywatnych (po
sprzedaży przez Powiat Krapkowicki) i Burmistrz
Krapkowic nie ma żadnych możliwości wpłynięcia na
obecnego właściciela, aby zagospodarował on istniejący
obiekt. Jednocześnie należy wspomnieć, że obecny
właściciel nie zwracał się z jakimikolwiek propozycjami
zabudowy tego terenu. Oprócz tego wystąpiono do
Nadzoru Budowlanego, Konserwatora zabytków oraz
gazowni, celem podjęcia odpowiednich działań w swoim
zakresie.
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Komisja
Spraw
Społeczn.

Wnioskowano o zwiększenie
monitorowania miasta.

22.06.2021

Komisja
Spraw
Społeczn.

Wnioskowano o ustawienie kubła na szkło przy Anna Wójcik
regale na lampiony przydatne jeszcze do użytkuumieścić dodatkowo informację na regale
o użyteczności tego regału.

22.06.2021

Komisja
Spraw
Społeczn.

Wnioskowano o zwiększenie
konewek do Anna Wójcik
podlewania na cmentarzu komunalnym.

22.06.2021

Komisja
Spraw
Społeczn.

22.06.2021
5.

6.

7.

8

22.06.2021
9

22.06.2021
10

liczby kamer do

Wnioskowano o konieczności
parkometru na ulicy Damrota.

Józef
Brzozowski

Jarosław
zmontowania Waligóra

Komisja
Spraw
Społeczn.

Wnioskowano o
oznakowanie
miejsc
parkingowych na Os. XXX-l przy Publicznym Jarosław
Przedszkolu nr 8 oraz na nowym boisku, na Waligóra
przeciw TESCO.

Komisja
Spraw
Społeczn.

Wnioskowano o rozważenie postawienia toalet na Jarosław
nowym placu miejskim przy Starostwie Waligóra
Krapkowickim.
Józef
Brzozowski

Straż
Miejska

Do końca 2021 roku planowane jest zwiększenie liczby
kamer wchodzących w skład monitoringu miejskiego.

Wydz.
GKI

Zużyte lampiony powinny trafiać do pojemnika na
odpady zmieszane. Znicze często wykonywane są ze szkła
o innym składzie chemicznym i podczas recyklingu nie
może być łączone ze szkłem opakowaniowym, gdyż z
uwagi na inną temperaturę topnienia, stanowią poważne
zanieczyszczenie w kierowanym do recyklingu szkle.
Ponadto znicze zwykle są zanieczyszczone parafiną, którą
trudno usunąć. Informacja o przeznaczeniu regałów na
lampiony zostanie zamontowana we wrześniu br.

Wydz.
GKI

Wydz.
GKI
ZGKiM

Wydz.
GKI
Wydz.
GKI

Wniosek skierowano do zarządcy cmentarza, który
zakupił dodatkowe konewki. Niestety często dochodzi do
sytuacji, kiedy użytkownicy cmentarza nie odkładają na
miejsce (stojak) konewek i porzucają je w różnych
niewyznaczonych do tego lokalizacjach.
Montaż przedmiotowego parkometru będzie możliwy
do zamontowania po zabezpieczeniu w budżecie środków
finansowych.
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie oraz analizie
sytuacji, występującej na przedmiotowych parkingach
stwierdzono, iż wymalowanie miejsc parkingowych
zgodnie z rozporządzeniem, zmniejszy ilość dostępnych
stanowisk postojowych.
Podpisana w bieżącym roku umowa nie przewidywała
takiego zakresu, dlatego ze względu na brak
zarezerwowanych środków w budżecie, postawienie toalet
w parku przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach planowane
jest od I kwartału przyszłego roku.
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22.06.2021

Komisja
Spraw
Społeczn.

Wnioskowano o postawienie automatów na psie Jagoda
odchody na terenie m.Krapkowice, na otwartych Makselon
przestrzeniach.

22.06.2021

Komisja
Spraw
Społeczn.

Wnioskowano o postawienie większej liczby Karolina
ulicznych kubłów na śmieci na terenie miasta, Dziuk
szczególnie przy ul. Cegielnianej.

Wydz.
GKI

Aktualnie na terenie miasta Krapkowice kosze uliczne
montowane są na najbardziej ruchliwych ciągach pieszych
oraz placach sportowo-rekreacyjnych. W ciągu ul.
Cegielnianej nowy kosz na odpady został zamontowany w
pobliżu szkoły podstawowej.

22.06.2021

Komisja
Spraw
Społeczn.

Wnioskowano o poczynienie starań w kwestii Anna Wójcik
kontrolowania prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych.

Wydz.
GGR

Kontrola poprawności segregacji odpadów komunalnych
odbieranych od właścicieli nieruchomości zgodnie z
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest
obowiązkiem podmiotu odbierającego odpady komunalne.
W dniu 5 lipca br. wysłano do firmy Naprzód Sp. z o.o. email przypominający o niniejszym obowiązku.

22.06.2021

Komisja
Spraw
Społeczn.

Wnioskowano o wykorzystanie usuniętych Karolina
drzewek i krzewów z placu po paintballu przy Dziuk
Pływalni DELFIN i nasadzeniu ich na terenie
miasta.

Spółka
WiK
Wydz.
GGR

W przypadku przekazania Spółce WiK wysadzonych
prawidłowo drzewek i krzewów z terenu
paintballu” zlokalizowanego koło Pływalni DELFIN,
przez obecnego najemcę, spółka jest w stanie dokonać
wtórnych nasadzeń na terenach gminnych
wg. wskazanych miejscach.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta od 01.09.2021 r. na
12 lat. Dzierżawca zamierza przy wsparciu zewnętrznych
środków wybudować na dzierżawionym terenie boisko do
piłki nożnej. Decyzja o realizacji ewentualnych
przesadzeń uzależniona jest od terminu przystąpienia do
adaptacji terenu na cele sportowe. Na chwilę obecną

11

12

13

14

Wydz.
GGR

Na terenie miasta Krapkowice kilka lat temu rozstawione
były pojemniki na psie odchody. Jednak z uwagi na fakt,
że były wykorzystywane jako kosze uliczne, powodowały
nieprzyjemne zapachy, a także były często dewastowane,
decyzją radnych zostały zdemontowane. Psie odchody
należy wrzucać do koszy ulicznych, których ilość i
rozmieszczenie na terenie miasta zapewniają ich
odpowiednią dostępność. Takie rozwiązanie eliminuje w
znaczący sposób niedogodności zapachowe, z którymi
mielibyśmy do czynienia w sytuacji przeznaczenia koszy
wyłącznie na psie odchody, szczególnie w okresie letnim.
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oględziny drzew wykazały zasadność oraz możliwość
skutecznego ich przesadzenia.
23.06.2021

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o zamontowanie jednego kosza na Andrzej
śmieci oraz oświetlenia przy ulicy Przybrzeżnej.
Krajka

Wydz.
GKI

23.06.2021

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano, aby teren przy pływalni Delfin Andrzej
objąć szczególną opieką i częściej kontrolować, Małkiewicz
aby nie dopuszczać do przepełnionych koszy
i pozostawiania śmieci wokół koszy.

Spółka
WiK

23.06.2021

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano, aby w okolicy pływalni Delfin , Andrzej
wzdłuż ścieżek
spacerowych zamontować Małkiewicz
poidełka dla uczestników rekreacyjnych.

Spółka
WiK

23.06.2021

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano, aby rozwiązać
problem Józef
przepełnionych kubłów na odpady komunalne Brzozowski
usytuowane przy drugim budynku umigprzepełnione są odpadami z pobliskiego
cmentarza.

Wydz.
GKI

15

16

17

18

Dokonana wizja w terenie wykazała, że ilość koszy jest
wystarczająca i temat ten będzie na bieżąco
monitorowany. Natomiast kwestia oświetlenia wymaga
zabezpieczenia w budżecie.
Wskazane tereny są pod stałym nadzorem a kosze są
opróżniane regularnie. W najbliższym czasie spółka
zweryfikuje przekazane uwagi i wyciągnie z nich
stosowne wnioski.
Na dzień dzisiejszy, z przyczyn technicznych oraz
finansowych, mając również na uwadze sytuację
epidemiologiczną na terenie całego kraju, spółka nie jest
w stanie dokonać stosownej rozbudowy instalacji
wodociągowej
na
przedmiotowych
terenach
rekreacyjnych.

Zwiększono częstotliwość opróżniania koszy.

WNIOSKI ORGANIZACYJNE
Lp.

Data
Rodzaj
posiedzenia Posiedzeń.

1

23.02.2021

Komisje
Połączone

Treść wniosku

Kto zgłosił

Dariusz
Wnioskowano
o
restrykcyjne
działania Kandziora
i upominanie przez Straż Miejską właścicieli
psów, którzy nie sprzątają odchodów psich.

Kto
realizuje
Straż
Miejska

Informacja o sposobie realizacji wniosku
Straż Miejska reaguje i nadal będzie reagować na
wszelkie zauważone nieprawidłowości dot. właścicieli
psów, którzy nie sprzątają odchodów po swoich psach
właściciele psów widząc Straż Miejską postępują zgodnie
8

z przepisami prawa- w sytuacji, gdy nie ma
funkcjonariuszy w miejscu zdarzenia, zgłaszający
odmawiają złożenia zawiadomienia ,co utrudnia działania
wobec sprawców i wyciągania wobec nich konsekwencji.

23.02.2021
2

Komisje
Połączone

3

4

23.02.2021

Komisje
Połączone

20.04.2021

Komisje
Połączone

20.04.2021

5

Komisje
Połączone

Wnioskowano
o zorganizowanie spotkania Józef
z radnymi na temat finansowania dalszej Brzozowski
działalności hali sportowej w Otmęcie.

Wydz.
GGR
Spółka
ZGKiM

Spotkanie z radnymi nt. finansowania dalszej działalności
hali sportowej w Otmęcie planowane jest pod koniec roku
2021, w m-cu grudzień br.

Andrzej
Wnioskowano o przesłanie radnym Protokołu Małkiewicz
RIO w Opolu z kontroli Gminy Krapkowice.

Wydz.
OST

Ze względu na obszerny materiał, poinformowano (email29.03.2021 r) radnych, zgłaszających wniosek
o możliwości udostępnienia protokołu w urzędzie miasta
i gminy, po wcześniejszym ustaleniu z radnymi dnia
i
godziny
oraz
przygotowaniu
pomieszczenia
spełniającego obowiązujące warunki sanitarne w czasie
pandemii.

Wnioskowano o zorganizowanie na posiedzeniu Dariusz
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, która obędzie Kandziora
się w m-cu czerwcu br. spotkania z dyrektorami
placówek oświatowo-wychowawczych
z członkami komisji i ustalenie priorytetów
remontów w tych placówkach.

Wydz.
Oświaty
i Kultury

Wniosek zrealizowano- spotkanie radnych z dyr.
placówek oświatowych odbyło się na posiedzeniu
Komisji w dniu 21.06.2021 r.

Wnioskowano o założenie strony internetowej dla Ireneusz
Spółki ZGKiM.
Żyłka

Spółka
ZGKiM

ZGKiM posiada stronę internetową wymaganą przepisami
prawa
tj.
Biuletyn
Informacji
Publicznejbip.zgkim.krapkowice.pl. Na dzień dzisiejszy Spółka
strony internetowej nie posiada. Z zebranych ofert od firm
tworzących strony internetowe wynika, że najtańsza
usługa wykonania strony internetowej wynosi 2 460 zł
brutto plus obsługa roczna równa 246 zł brutto.
W bieżącym roku Spółka nie zabezpieczyła środków
w budżecie na powyższy cel- w przyszłym roku spółka
powróci do w/w sprawy.
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Komisje
Połączone

6

20.04.2021

7

20.04.2021

Komisje
Połączone

22.06.2021

Komisja
Spraw
Społeczn.

8

22.06.2021
Komisja
Spraw
Społeczn.

9

10

23.06.2021

Komisja
Gospodarki
i Finansów

Wnioskowano o wystosowanie pisma do Lasów
Państwowych nt. podania uzasadnienia wycinki
drzew
w
rejonie
stadionu
miejskiego
w Krapkowicach.
Wnioskowano o wystosowanie pisma do Zarządu
Dróg Wojewódzkich
o dokonanie nasadzeń
drzew wzdłuż ul. Prudnickiej w Krapkowicach,
w miejsce wyciętych.

Józef
Brzozowski
Jagoda
Makselon

Wydz.
GGR

Odp. Nadleśnictwa Strzelce Opolskie- ZAŁ. Nr 2
Odp. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu- ZAł. Nr 3

Karolina
Dziuk

Wydz.
GGR

Wnioskowano o informację, co najmniej dwa razy Józef
w roku nt. opłat za przedłużanie dzierżawy miejsc Brzozowski
grzebalnych na cmentarzu.

Wydz
GKI

Przedmiotowa informacja będzie przekazywana na
komisji czerwcowej (za I półrocze) oraz styczniowej (za II
półrocze).

Wnioskowano o wprowadzenie zmian w
regulaminie strefy płatnego parkowania dot.
możliwości wykupu tzw. kopert jak również
oznakowania parkomatów
dla mieszkańców
mieszkających w obrębie parkingów dla
przyjezdnych oraz dla użytkowników lokali
użytkowych.

Spółka
ZGKiM

Obecnie zamontowany parkometr jest nie w pełni
wykorzystany. Dla porównania parkometr na ul. Damrota
w miesiącu czerwcu br. wysypał 410,70 zł, w lipcu br.
600 zł, a parkometr w Rynku w czerwcu br. 2 829,90 zł, w
lipcu 4 424,20 zł. Drugą kwestią jest to, że większość
miejsc jest zajęta przez mieszkańców strefy płatnego
parkowania posiadających roczny abonament. Jeżeli
właściciel
strefy płatnego parkowania uzna to za
konieczność, wówczas można zamontować drugi
parkometr, który kosztuje ok.25 000 zł.

Spółka
ZGKiM

Po rozpatrzeniu przez nadzór Wojewody § 4 kt 3 i 4 (jest
przedmiotem zaskarżenia i podlega rozstrzygnięciu)
Uchwały
Nr
XXVI/343/2021
Rady
Miejskiej
w Krapkowicach, zarządca strefy płatnego parkowania
wystąpi do właścicieli o zmianę uchwały.

Karolina
Dziuk
Ireneusz
Żyłka

Wnioskowano, aby przy wprowadzaniu zmian Andrzej
w Regulaminie strefy płatnego parkowania Małkiewicz
dopisać opłatę całodobową.

Sporządziła na podstawie dokumentacji z wydziałów umig :
Elżbieta Skiba- Kierownik Biura Rady Miejskiej
Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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